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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че интернализирането на външните разходи за транспорт (причинени от 
местни емисии, емисии на CO2, разпокъсване на местообитания и здравни разходи) 
в цените за транспорт по един справедлив и недискриминационен начин ще доведе 
до щадящ околната среда избор на вид транспорт;

2. обръща внимание на прогнозираната тенденция към увеличаване на урбанизацията 
на нашето общество и съответно на значението на пространственото планиране и на 
атрактивните системи за обществен транспорт, особено по отношение на за 
градския транспорт; 

3. счита спазването на нормите за качество на въздуха, залегнали в законодателството 
на ЕС, за изключително важно, предвид увеличаването на респираторните и други 
заболявания, свързани със замърсяването на въздуха основно от транспорта; 
насърчава създаването на зони с ниски емисии и въвеждането на мерки за 
успокояване на трафика, които предвиждат стимули за ходене пеша или 
използването на колело, особено в градските райони;

4. подчертава, че следва да бъде отделено повече внимание на намаляването на шума, 
поради забелязаното му въздействие върху човешкото здраве и качество на живот;

5. признава значителното намаляване на емисиите от твърди частици (ТЧ), 
подкиселяващи вещества и прекурсори на озона от автомобилния транспорт, но 
остава загрижен относно нивото на азотните оксиди и фини прахови частици 
(Доклад TERM за 2008 г.1, фиг. 5.1); изразява обаче особеното си разочарование 
относно емисиите на CO2 от автомобилния транспорт, които в периода 1990-2006 г. 
са се увеличили с 28 %, срещу намалението от 3 % в другите сектори; призовава 
превозът на товари постепенно да бъде прехвърлен от автомобилния към 
железопътния транспорт; 

6. изразява загриженост относно очакваните емисии на SOx и NOx от морския 
транспорт, които до 2020 г. почти ще се изравнят с тези от сухоземния транспорт, и 
неуспешния опит на Международната морска организация (ММО) за въвеждане на 
система за намаляване на емисиите на CO2; изисква в тази връзка включването на 
морския транспорт в Европейската схема за търговия с емисии;

7. счита, че научноизследователската и развойна дейност е ключов фактор в търсенето 
на устойчиво бъдеще за транспорта, защото само една радикална технологична 
промяна може да доведе до така необходимото намаляване на емисиите и 
преминаването към нисковъглероден транспорт; настоятелно приканва Комисията и 
държавите-членки да открият стимулите за и пречките пред възможно новаторство 
в резултат от НИРД и да дават предимство на инвестирането в екологосъобразна 

                                               
1 „Транспортът на кръстопът. TERM 2008 г: индикатори за интеграцията в областта на транспорта и 
околната среда в ЕС”, доклад № 3/2009 на Европейската агенция за околната среда
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инфраструктура; 
8. насърчава Комисията да продължи обмена на най-добри практики, например в 

рамките на инициативата CIVITAS, която предлага възможност на градовете да 
обменят и да се учат от своите практики. 


